 Скоротіть послугу з вивезення сміття до одного разу на
чотири тижні або підпишіться на регулярну щотижневу
переробку і збір компосту разом із вивезенням сміття
за викликом.

 Виставляйте контейнери до 6 ранку і забирайте їх
протягом 24 годин після збору.
 Предмети, які не поміщаються в ваш сміттєвий контейнер,
можуть бути вивезені за додаткову плату. Зателефонуйте
до компанії з вивезення та утилізації сміття, щоб дізнатися
приблизну вартість.
ОПТИМАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ
КОНТЕЙНЕРУ ДЛЯ СМІТТЯ
РУЧКАМИ
ДО ВАШОГО
ДОМ У

 Зменште розмір свого мобільного контейнеру для
переробки або компосту до 35 галонів.
* ОРЕНДАРІ: Поговоріть з орендодавцем про зміни
у послугах або якщо вам потрібно вивезти громіздкі
предмети або додаткове сміття.

Місто Портленд надає рівноправний доступ
до всіх послуг. Щоб замовити пристосування,
додаткове приладдя, послуги усного і
письмового перекладу або інші послуги,
зателефонуйте за номером: 503-823-7700,
телетайпом: 503-823-6868 або через Орегонську
службу комутованих повідомлень: 711.

Traducción o
interpretación

Письмовий або усний
переклад

Chuyển Ngữ hoặc
Phiên Dịch

翻訳または通訳

翻译或传译

Turjumida ama
Fasiraadda

Письменный или
устный перевод

ການແປພາສາ ຫຼື
ການອະທິບາຍ

Traducere sau
Interpretare

الترجمة التحريرية أو
الشفهية
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ПРАВИЛЬНИЙ

РОЗМІР

Надруковано на 100% переробленому папері.

ВИБЕРІТЬ КОНТЕЙНЕР,
ЯКИЙ ВІДПОВІДАЄ
ВАШИМ ПОТРЕБАМ





Тарифи, квитанції та інформація про рахунок.



Питання про переробку і компостування.



Замовити вивезення великих предметів, графік
вивезення і наклейки для скла або дворового сміття.



Повідомити про пропущене вивезення сміття
та/або загублені або вкрадені контейнери для
переробки або компостування.





Вирішити проблеми з обслуговуванням та/або
виставленням рахунків.





Повідомити про орендоване житло без послуг із
вивезення сміття, утилізації та компостування.
Власники житла несуть відповідальність за
встановлення та оплату послуг для своїх орендарів.

ВІТАЄМО
КЕРІВНИЦТВО З ВИВЕЗЕННЯ
побутового сміття, утилізації
відходів та компостування

ІНТЕРНЕТ: www.portlandoregon.gov/bps/carts
ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 503-823-7202
ЕЛ. ПОШТА: wasteinfo@portlandoregon.gov



Повторне використання, зменшення й утилізація
відходів, які не можна ставити біля тротуару.



Розташування, тарифи, години роботи
сміттєперевантажувальних станцій.



Утилізація предметів, які не можна ставити
біля тротуару (батарейки, пластикова плівка та
рулони, поліетиленові пакети, пропанові балони,
комп'ютери, монітори, телевізори, компактні
люмінесцентні лампи, небезпечні відходи).



Інформація про компостування у дворі та про
натуральне садівництво.



КОМПАНІЯ З ВИВЕЗЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЇ СМІТТЯ

Зайдіть на www.garbagedayreminders.com, щоб дізнатися,
яка компанія надає послуги в тому місці, де розташована
Ваша власність.

20*

ГАЛОНІВ
Контейнер
на колесах

35

ГАЛОНІВ
Контейнер
на колесах

60

ГАЛОНІВ
Контейнер
на колесах

90

ГАЛОНІВ
Контейнер
на колесах

60

ФУНТІВ
Максимальна
вага

85

ФУНТІВ
Максимальна
вага

135

ФУНТІВ
Максимальна
вага

175

ФУНТІВ
Максимальна
вага

ПРИБЛ.

503-823-7700
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З КИМ ЗВ'ЯЗАТИСЯ

Міський муніципалітет

 Поставте додатковий пакет або контейнер сміття в день
вивезення за плату в розмірі $5. Поставте додатковий
контейнер на 32 галони, паперовий пакет для листя або
в’язку гілок за плату в розмірі $3,75. Додаткове сміття не
може перевищувати 32 галонів і має важити не більше
55 фунтів.

ДОКЛАДНІША ІНФОРМАЦІЯ

місто Портленд

Зв'яжіться зі своєю компанією з вивезення та утилізації
сміття, щоб внести зміни в рівень обслуговування.

НАГАДУВАННЯ ПРО ВИВЕЗЕННЯ СМІТТЯ

Компанія з вивезення
та утилізації сміття

ІНШІ ПОСЛУГИ

2

ВЕЛИКІ
пакети для
сміття

ПРИБЛ.

3

ВЕЛИКІ
пакети для
сміття

ПРИБЛ.

4

ВЕЛИКІ
пакети для
сміття

ПРИБЛ.

5

ВЕЛИКІ
пакети для
сміття

*Контейнери на колесах місткістю 20 галонів не пропонуються для клієнтів, які замовили
вивезення сміття раз на чотири тижні. Деякі клієнти, які замовляють контейнери місткістю
20 галонів, отримають модифікований контейнер на колесах місткістю 35 галонів.

МІСТО ПОРТЛЕНД

Інтернет: www.portlandoregon.gov/bps/carts
Гаряча лінія: 503-823-7202
Ел. пошта: wasteinfo@portlandoregon.gov

МІСЬКИЙ МУНІЦИПАЛІТЕТ

Інтернет: www.oregonmetro.gov/recycling
Гаряча лінія: 503-234-3000
Ел. пошта: askmetro@oregonmetro.gov

КЕРІВНИЦТВО ІЗ СОРТ УВАННЯ
СМІТ ТЯ ВСЕРЕДИНІ!

Ukrainian

РОЗУМНО
ВИБИРАЙТЕ
КОНТЕЙНЕРИ

КОМПОСТ

СМІТТЯ

щотижня

кожен другий тиждень або раз на чотири тижня

ПЕРЕРОБКА

СКЛО

щотижня

щотижня

КОЖЕН КОНТЕЙНЕР
ВІДІГРАЄ СВОЮ РОЛЬ

Дотримуйтеся цих рекомендацій, щоб
впевнено переробляти сміття вдома.
Для побутових і комерційних споживачів
існують різні рекомендації.

Поради щодо компостування

СМІТТЯ Чашки/кришки/підноси для кави, паперові/пластикові тарілки,
обгортки/контейнери для упаковки їжі з собою, стакани/соломинки для
напоїв, столові прибори, упаковки/піддони для заморожених продуктів,
пластикові «розкладачки», пластикові ковпачки, кришки, поліетиленові
пакети, серветки для обличчя, пофарбована/покрита лаком деревина,
фанера, лампи розжарювання, садові шланги.

ХАРЧОВІ ВІДХОДИ М'ясо, птиця, морепродукти, кістки,
сир, яєчна шкаралупа, хліб, макарони, зерна, боби, горіхи,
фрукти, овочі, кавова гуща, зіпсована їжа.

ПЛАСТМАСА Пляшки з шийкою (6 унцій або більше), тюбики
(6 унцій або більше), квіткові горщики (4 дюйми або більше),
відра (5 галонів або менше).

ДВОРОВЕ СМІТТЯ Бур'яни, листя, лоза, трава, невеликі
гілки, квіти, домашні рослини, відрізані частини рослин.

МЕТАЛ Консервні банки з алюмінію, олова і сталі, металеві
порожні банки з-під сухої фарби, порожні аерозольні балончики,
алюмінієва фольга, металобрухт (розміром менше 30 дюймів і
вагою менше 30 фунтів).

ІНШЕ Паперові серветки, паперові рушники, фільтри для
кави, чайні пакетики, коробки з-під піци.

ПАПІР Газети, журнали, каталоги, телефонні книги, сплющені
картонні коробки, макулатура, картонні упаковки (з-під молока,
соку, супу), подрібнений папір (в паперовому пакеті).

1. Виберіть контейнер для
своєї кухні. Ви можете
застелити його газетами,
паперовим пакетом
або рекомендованим
біорозкладаним
паперовим пакетом
на 2-3 галони.
МАЮТЬ БУТИ В ОКРЕМОМУ ПАКЕТІ Відходи від домашніх тварин,
наповнювач для котячого туалету, підгузники, жіночі гігієнічні продукти,
зола, тирса, насипний пакувальний матеріал, бите скло.

2. Збирайте харчові відходи під час
приготування їжі, зішкрібаючи
залишки з тарілок і прибираючи
з холодильника. Використати
можна все!
ПОКЛАСТИ В ЗАКРИТИЙ КОНТЕЙНЕР
Харчові жири, харчова олія, мастило.

3. Часто викидайте залишки їжі
у свій зелений компостний
контейнер на колесах для
щотижневого вивезення.

НІ:

Комп'ютери, монітори, телевізори, небезпечні
відходи, компактні люмінесцентні лампочки,
хімікати, батарейки.

НІ:

Контейнери, що піддаються «компостуванню» або
«біорозкладані» контейнери, побутове сміття, відходи
від домашніх тварин, підгузники, поліетиленові
пакети, пиломатеріали, бруд, зола, камені, гілки
завтовшки 4 дюйми і завдовжки 36 дюйми.

НІ:

Поліетиленові пакети, пластикові ковпачки та
кришки, підгузники, пропанові циліндри, кавові
чашки, кришки, підноси, пластикові «розкладачки»,
вироби Styrofoam™, пластикові контейнери до 6
унцій, пляшки для рецептурних ліків.

СКЛЯНІ ПЛЯШКИ ТА БАНКИ
Покладіть у жовтий ящик або в інший
пластиковий контейнер з етикеткою
«тільки для скла».

МОТОРНЕ МАСЛО Для переробки
помістіть у герметичний прозорий
пластиковий контейнер із кришкою і
поставте поруч із мобільним
контейнером для сміття.

НІ:

Лампочки, стакани, вази,
розбите скло, кераміка.

